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1 INNLEDNING 

Det skal utarbeides forprosjekt for veggeometri for området ved tunnelpåhugg og 

kryssløsning Harestad. 

Det er ønsket innarbeidet normative prinsipp for arealkrevende tiltak for 

landskapstilpassing, vegetasjonsbruk, støytiltak og tunnelportal. 

 

Planområdet 

2 Dagens situasjon planområde Harestad 

Landskapsrommet strekker seg langs åshellinga vest for Mekjarvikvegen og 
Harestadkrysset. Åssiden som heller mot Byfjorden oppleves om del av et helhetlig 
og overordnet landskapsrom som veksler mellom moderne jordbruk og gammelt 
beitelandskap. Kulturlandskapet har en slak og bølgende helning, som tidligere har 
strukket seg helt ut mot havet, men er nå kuttet av veg, nærings- og boligarealer. 
Utsikten til fjorden, øyene og Ryfylkeheiene i bakkant er imidlertid ivaretatt. 
Området har spesielt gode visuelle kvaliteter som er representative for landskapet i 
regionen.  

Sitat fra KDP E39-Smiene- Harestad. Konsekvensutredning deltema 

landskapsbilde. Punkt 3.4.12 

  



  
4/11 FORMINGSPRINSIPP FORPROSJEKT HARESTAD 

C:\Users\vos\Desktop\NOT_104_Formingsprinsipp Harestad.docx 

 

3 Generelle formingsprinsipper for planområdet 

3.1 Hovedgrep 

Landskapsrommets utstrekning med visuelt kontakt mellom kulturlandskapsrom og 

Byfjorden søkes bevart ved å legge tunnelpåhugg lavt i terreng med slake 

sideskråninger. Sikt til Byfjorden opprettholdes og åskammen beholdes som 

avgrensing mot horisonten nordover. 

Grønnsakåker i prosjektområdet med dagens e39 på høyre side.  

Området Harestad- Varden som er beskrevet i Konsekvensutredningen deltema 

landskapsbilde, ligger i tiltakets ytterkant og blir i liten grad berørt av tiltaket. 

Randabergfjellet vil beholde sin posisjon som viktig høydedrag og referansepunkt i 

landskapet. 

Tunnelportalen legges lavt i terren slik at horisontlinjen bevares som grønnkledd 

åker. Portalen vil bli liggende med tosidig fjellskjæring plassert midt i bildet over. 

Tunnelportalen vil markere innkjøring til verdens lengste undersjøiske tunnel og 

utformingen av portalområdet kan gjerne signalisere dette.  Sideareal til 

portalområdet vil på sikt få høyere utbyggingsgrad. Det legges til rette for bygging 

av flere boliger på østsiden og næringsområder på vestsiden av portal- og 

kryssområde. Landskapsbildet vil etter hvert endre karakter fra landbruk til mer 

tettbygd område. 

Krysset bør utformes slik at det tas hensyn til boligområder og 

landbrukseiendommer så langt det er mulig. Gang og sykkelveisystemer reetableres 

i nye kryssløsninger med forbindelser til eksisterende gangvegnett. 

Det skal primært anvendes voller for å redusere støy.  Det kan også være aktuelt å 

kombinere voll med skjerm på toppen når det ikke er plass til å etablere voller i full 

høyde. Lokal skjerming av uteplasser vil også være aktuelt. 

Det skal legges til rette for naturlig revegetering i sidearealene til veg og 

kryssområder med skoglignende vegetasjonsbelter og skrinn grasbakke i 

skråninger. 
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3.2 Tunnelportal  

Tunnelen vil bli inngang til verdens lengste undersjøiske vegtunnel og portalen kan 

gjerne reflektere dette med en utforming som er signifikant annerledes enn øvrige 

portaler i området.  

Portalen blir liggende i tosidig fjellskjæring inn mot tunnelen og dette må brukes 

som premiss i formgivingen. Det skal i tillegg plasseres ett teknisk bygg i 

sideterreng mot øst. Terrenget over portalen blir skrått hellende mot øst. 

Tunnelløsningen forutsetter 10 m fjell mellom de to tunnelløpene slik at det blir ett 

bredt påhugget.  Pga avstand til kryss er det lite rom for tilbakefylling over 

tunnelportalen. Ved å kombinere støttemurer i sideareal og tverrvegg ved 

tunnelportalen oppnås en ryddig form som lar seg bygge. I tillegg kan teknisk bygg 

og parkeringsareal legges ned i terreng og felles inn i støttemurene i sidearealet for 

å redusere den visuelle ulempen. 

Støttemurer i sideareal i nedkjøringen 

Mellom Rødby og Puttgarden planlegges det en ny undersjøisk vegforbindelse for 

bil og tog. Tunnelportalen illustreres som en åpen, langstrakt nedkjøring med 

presise vertikale sidevegger forblendet med naturstein. Stramme linjer i 

sideveggenes overkant gir ett presist og solid uttrykk.  

Planlagt tog og biltunnel under Fehmarnbelt. En 18 km undersjøisk tunnel mellom 
Rødby, Danmark og Puttgarden, Tyskland. http://www.femern.com/home/finished-

tunnel/tour-through-the-tunnel 

 
 

 

 

 

 

http://www.femern.com/home/finished-tunnel/tour-through-the-tunnel
http://www.femern.com/home/finished-tunnel/tour-through-the-tunnel
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Teknisk bygg og parkeringsareal innfelt i terreng 

 

Det er behov for teknisk bygg og parkeringsareal knyttet til tunnelportalen..  

Plassering i åpent landskap mot øst kan være visuelt skjemmende hvis det plasseres 
på bakkenivå. Teknisk bygg og parkeringsareal kan felles inn i terreng for å 

redusere den visuelle ulempen.   

 

Eksempel fra tunnelportal for Hindhead Tunnelen  på A3 i 

Surrey, England (åpnet 2011). Teknisk bygg er lagt inn i sideterreng med adkomst 

fra sideveg. Armert gress mellom vegbane og teknisk bygg gjør det mulig å kjøre 

inn også fra motorvegen. Illustrasjonene under viser nordre tunnelområde. 

Illustrasjonene er speilvendt i forhold til bygget situasjon for å kunne 

sammenlignes med situasjonen på Harestad. 
 

 
Kilde; 

http://www.transportcareers.mottmac.com/projects/highwaysroads/a3hindhead/ 
 

 
Fra Google. Teknisk bygg er felt inn i sideterreng. Parkeringsareal er gravet ut og 

ligger i plan med motorvegen og skjules av terrengvoll og støttemur. For Harestad 

anbefales det å bygge parallelle støttemurer inn til portalmunningen for å minimere 

arealbeslaget samt å gi en solid og avgrenset form til portalområdet. 

 

 

 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nc5Kpg6ukwjjzM&tbnid=-s9YiBGYnacveM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.transportcareers.mottmac.com/projects/highwaysroads/a3hindhead/&ei=bG_eUeeJBMnWsgb5xIDYCQ&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNFfKgmVq-13FUcE-TVRlSQSmbe8_g&ust=1373617597284973
http://www.transportcareers.mottmac.com/projects/highwaysroads/a3hindhead/
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Natursteinsmur i portalens tverrvegg 

 

Eksempel på natursteinsmur i portalens tverrvegg er hentet fra E6 syd for Oslo ved 

Taraldrud/ Assurtjern. Støttemuren reduserer behovet for tilbakefylling av terreng 
over tunnelavslutningen. 

 

 
 

Natursteinsmur i tverrvegg og i portalens sideanlegg bør ha ensartet materialvalg 

og utforming. 
 

 

3.3 Gang- og sykkelvei 

Gang- og sykkelvei legges med god avstand til ny E39. Ved rundkjøring øst for 

E39 og nordover i ny Mekjarvikveg etableres terrengvoll mellom veg og gang- 

sykkelveg for avskjerming av myke trafikanter. 

 
Prinsippløsning med terrengvoll mellom Mekjarvikveg og gang- og sykkelveg. 

 

Gang- og sykkelveg skal bygges med adskilt fortau og sykkelvei. Bredden skal 

utvides med 0,5m i forhold til HB017 slik at total vegbredde blir 5,0m. 
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Oversiktstegning gang- og sykkelnett, for planområdet. Illustrasjon fra 
Kommunedelplan. 
Kilde http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/E39smieneharestad/Kommunedelplan 

 

 

3.4 Støyskjerming 

Nødvendig støyskjerming mellom ny Mekjarvikveg fra rundkjøring øst for ny E 39 

mot nord og boligområdet mot Byfjorden utføres som terrengvoll mellom veg og 

gang- og sykkelvei, areal avsettes i reguleringsplan. Behov for områdeskjermer 

avklares i planfasen. Utforming av skjermer tilpasses formingsprinsipp gitt i 

Formingsveileder, Reguleringsplan for E39/RV13 Stavanger-Solbakk, april 2008: 

De tette skjermene er bygd opp med horisontale spiler og skyggefuger, og gitt en 
brunsvart overflatebehandling. Når det velges horisontale kledning, er det et 
bevisst valg for å oppnå en rolig og stram struktur knyttet til vegføringen. 
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Kilde: Formingsveileder, Reguleringsplan for E39/RV13 Stavanger-Solbakk, april 
2008. 

Støyskjermene av tre har relativt kort levetid og krever  regelmessig vedlikehold i 

forhold til maling/beising. Skjermer av tre sprekker fort opp slik at 

støyskjermingsevnen svekkes etter få år. 

Støyskjermene kan utformes i mer varige materialer og gis samme utførelse og 

materialkvalitet som støttemurer i sidevollene mot tunnelen. Dersom det velges 

naturstensmurer i sideveggene i nedkjøring i tunnelen er dette ett velegnet og varig 

materiale for støyskjermer som gir god støyreduksjon over mange tiår. 

 

Støyskjerm fra Lysaker i Bærum. Støyskjerm mellom bussholdeplass ved togstasjon 
og E18. Skjermen har høy støyreduksjonsverdi, er ikke taggevennlig og krever ikke 
vedlikehold i form av maling/beising. Skjermen gir god støyreduksjon i mange tiår. 
 

3.5 Vegetasjon 

Hele veganlegget bør tilpasses terrenget og kulturlandskapet ved at fyllinger og 
andre skråninger får en flatere helningsprofil. Anlegget bør gis en grønn utforming 
med bevisst beplanting. I tillegg bør beplantingen være stedtilpasset.  

Under anleggsarbeidet bør det være fokus på å unngå inngrep utover de arealer 
der inngrepene er uunngåelige. Eksisterende landskapsbilde dominerende 
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vegetasjon (solitærtre, allé) må bevares og skades minst mulig. 
Fra KDP E39 Smiene – Harestad, Konsekvensutredning deltema landskapsbilde 

Det skal etableres vegetasjonsbelter i teiggrenser og som avskjerming mellom 

boligområder og veg /trafikkanlegg i kryssområdet.  

 

Eksempel på veletablert revegetering med stedegne arter i kryssområde,  
Kolsås FV 160. 

 

Eksempel på stedstypisk smalt vegetasjonsbelte mellom veg og boligområde, 
Mekjarvikvegen.  

I formingsveileder Reguleringsplan for E39/RV13 Stavanger-Solbakk, april 2008 

blir det anbefalt å benytte revegetering med stedegne masser som hovedprinsipp i 

vegetasjonsbehandlingen.  

I prosjektområdet er det primært gjødslet landbruksjord i sidearelalene til anlegget. 

Dette er lite egnet som vekstmedium for skogsvegetasjon og hovedprinsippet med 

revegetering av stedegne masser vil ikke gi ønsket effekt. Matjord skal tas vare på 

og benyttes til landbruk på arealer der dette er mulig.  Matjord skal undersøkes mht 

restriksjoner (mulig innhold av skadedyr) før jord flyttes til nye områder.  

I skråninger kan det vurderes om tilsåing direkte i undergrunnsjord vil gi ønsket 

grasbakke. Matjord skal ikke benyttes til revegetering i skråninger mot motorvei 
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pga mulig distribusjon av ugress. Tørrbakkeeng anbefales som vegetasjonstype  i 

vegskråninger. Slik vegetasjon består av tørketålende arter som etableres på jord 

med liten vannlagringsevne og gjerne liten jorddybde.  

Vegetasjonsbelter  kan etableres ved å plante unge planter (piskplanter) av lokale 

arter i mager jord. For etablering av vegetasjonsbelter må undergrunnsjord 

vurderes nærmere for å kartlegge eventuelle behov for tilførsel av organisk 

materiale, sand og/eller næringsstoffer.  

Bioforsk anbefaler følgende prinsipp for vegetasjonsetablering i undergrunnsjord. 

Kilde: Krav til jordkvalitet ved etablering av naturlik vegetasjon og ulike 

grøntanlegg, Trond Knapp Haraldsen, Per Anker Pedersen, Bioforsk Jord og miljø 

UMB 
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